FirePro®

Oltás egyszerűen
Környezeti és egészségkárosító hatás
Halon 1301

Halon helyettesítők
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Alacsony
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G.W.P.

Mérsékelt

Alacsony

Alacsony
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A.L.T.

Magas

Magastól a mérsékeltig
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Rövid

Toxikusság

Alacsony

Alacsony

Toxikus

Nincs

Vezetőképesség

Alacsony

Alacsony

Alacsony

24000 V-ig barát
nincs

Korrozív hatás

Mérsékelt

Mérsékelt/alacsony

Mérsékelt/alacsony

Nincs

Hatékonyság

Jó

Alacsony

Alacsony

Jó

Oltási koncentráció

3

200-350 g/m

3

350-950 g/m

Környezet

3

FirePro

Már 30-60g/m 3-től

700-1500 g/m

aeroszolos oltórendszer

Oltóanyagok összehasonlítása
Hab és víz

Víz

CO2

Inert gázok

Halon

FirePro

Emberekre
gyakorolt hatás

Veszélyes, főleg
zárt terekben

Általában nem
veszélyes

Kiszorítja az
oxigént,
különösen
veszélyes

Kiszorítják az
oxigént, veszélyes
lehet

Ember
jelenlétében
használható

Em berek
jelenlétében
használható

Berendezésekre
gyakorolt hatás

Korrozív hatású,
elektromos
Hűtő hatása párát
Korrozív hatású
berendezésekben
kelthet
jelentős kárt tehet.

Nem okoz kárt

Nem okoz kárt

Berendezésekben nem okoz
kárt

Környezetre
gyakorolt hatás

A hab mérgező Tűzoltáskor káros
lehet, a hátrama- gőzök és gázok
radt anyagok
szabadulhatnak
eltávolítása nehéz
fel.

Üvegházhatást
elősegíti

Nem okoz kárt

®

®

Káros a
környezetre, nagy Környezetbarát,
az ózon lebontó
zöld termék
képessége

egyszerűen
tervezhető

hatékony

A FirePro® Hungary Kft stratégiai partnere.
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gazdaságos

ártalmatlan
Szinte
karbantartás
mentes

oltás egyszerűen

FirePro®

Oltás egyszerűen

FirePro®

Oltás egyszerűen

Oltási mechanizmus
Az oltóanyagok
általában vagy lehűtik
a tüzet vagy megszüntetik
annak oxigén ellátását.
Ezzel szemben a
FirePro® egy sokkal
hatásosabb úton,
kémiai módszerrel
oltja el a tüzet.

Az oltógenerátorok általános
felépítése

aeroszol

hővezeték

elektromos
aktiválás

kivezető
nyílás

A folyamatos égéshez alapvetően éghető
anyag, oxigén és hőenergia
szükséges. Azonban, ha
az éghető molekulák és
az oxidáló anyag kémiai
reakcióját valami gátolja,
eleve nem gyullad meg
vagy kialszik a tűz.

A kémiai reakció
fenntartója a hő hatására
felszabaduló instabil molekulák, az ún. szabadgyökök
(O*, H*, OH*).

®

A FirePro aktiválódásakor az aeroszolban
lévő kálium megköti
az éghető molekulák
láncreakcióját okozó
szabadgyököket, ezáltal
eloltja a tűzet

hűtő
rendszer

szilárd
oltó
anyag

indító
rész

Alkalmazási lehetőségek
A FirePro® oltórendszert az is kiemeli versenytársai közül, hogy szinte bármilyen típusú védelmi feladat könnyedén megvalósítható vele kezdve a teljes elárasztásos térvédelemtől a
különféle helyi védelmi megoldásokig. Különösen alkalmas autonóm működésű oltórendszerek kialakítására akár tűzjelző rendszer nélkül is:
számítógéptermekben,

elektromos berendezések belsejében,

szerverhelyiségekben,

kapcsolószekrényekben,

telefonközpontokban,

személyi számítógépekben,

kábelalagutakban,

televíziók belsejében,

raktárakban,

gépkocsik, buszok, vonatok, hajók
motortereiben, vagy az utasterekben,

garázsokban,
szerelőműhelyekben,

vagy bármely más veszélyes helyen,
ahol oltórendszer kiépítése indokolt.

gyúlékony folyadékokat és
kenőanyagokat tároló helyiségekben,

Végtermékként
stabil molekulák,
kálium vegyületek
keletkeznek.

A fenti felhasználásokban világszerte (így Magyarországon is) számos telepítési példa igazolta a FirePro® rendszerek hatásosságát, egyszerű és gyors telepíthetőségét.
A FirePro® egyaránt
jól oltja az éghető szilárd
anyagok, folyadékok,
gázok és főzési
zsiradékok tüzeit is.
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